Vårprogram

2016
Välkomna till vårt jubileumsår 2016!

Hemsida: www.kalmartradgardsforening.se

TRÄDGÅRDSVÄNNER - GOTT NYTT ÅR!
Jag önskar att VI ger OSS i Kalmar Trädgårdsförening ett riktigt innehållsrikt och
minnesvärt trädgårdsår 2016! Ett jubileumsår då vi fyller 120 år! Som en av
landets äldsta trädgårdsföreningar är vi i sällskap med Uppsala och Göteborg
unika med grundande på 1800-talet. Låt oss se det som ett år då vi gör och
upplever mycket tillsammans!
Skriv in vårt årsmötesdatum 3 mars redan nu i din kalender - då börjar vi
firandet!
Håll under året koll på vår nya hemsida som kommer att uppdateras kontinuerligt
med allt som händer under året. Värva medlemmar i ditt nätverk, ge bort ett
medlemskap.
Alla kan göra något, och tillsammans gör vi skillnad!
Välkomna!
Styrelsen/ Liselotte Hellström
www.kalmartradgardsforening.se
Ordförande Liselotte Hellström 070-824 03 25 info@villakarlsro.se
Sekreterare Mona Larsson 070-644 06 91
Kassör Jan Bengtsson 070-207 30 55 jan.atti.bengtsson@gmail.com

Kalmar Trädgårdsförening i samarbete med:

www.studieframjandet.se/Kalmar

Lördag den 13 februari 14.00
Gunnel Carlsson inspirerar inför Tusen trädgårdar
Plats Jenny Nyströmsskolan
Anmälan görs till www.studieframjandet.se/Gunnel
Torsdag 18 februari 18.30
Pelargonsäsongen börjar
Plats Huvudbyggnaden på Skälby
Anna Eklund ger oss tips och råd om pelargoner.
Kaffe och lottförsäljning.
Torsdag 3 mars 18.30
Årsmöte och upptakt till vårt jubileumsår
Plats Huvudbyggnaden på Skälby
Inger Palmstierna som är hortonom, författare & vice ordf i Riksförbundet
Svensk Trädgård föreläser om Lättodlade godsaker och hyllar vår förening som
bjuder på födelsedagskaffe och har lottförsäljning.
Torsdag 21 april 17.30 OBS tiden!
Plantering i Skälbyträdgården
Plats Skälby vid växthuset
Plantering av bärbuskar och visning o information om insektshotell och insekter
Söndag 22 maj 10.00
Orkidévandring på Öland vid Penåsa ödeby start kl 10.00
Samling kl 09.00 vid Rasta för eventuell samåkning.
Natur- o Geoguide Eva Åkerstedt tar hand om oss.
Ta med fikakorg.
Söndag den 3 juli - Tusen Trädgårdar i hela Sverige
Denna kväll firar vi också vårt 120-årsjubileum med Garden Party i
Skälbyträdgården – Mer information kommer på hemsidan!

Välkommen in till Blomsterlandet i Kalmar
och låt dig inspireras!

LEV LIVET LITE GRÖNARE!
Vi finns på Wismarsvägen 4.
Tel: 0480-43 00 60.
Öppettider: Vard: 10-19 Lör: 10-17 Sön: 11-17

